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Art. 1

Capitolul I
Dispoziþii generale
Art. 154. [Salariul: noþiune ºi acordare]
(1) Salariul reprezintã contraprestaþia muncii depuse de salariat în baza
contractului individual de muncã.
(2) Pentru munca prestatã în baza contractului individual de muncã fiecare salariat
are dreptul la un salariu exprimat în bani.
(3) La stabilirea ºi la acordarea salariului este interzisã orice discriminare pe
criterii de sex, orientare sexualã, caracteristici genetice, vârstã, apartenenþã
naþionalã, rasã, culoare, etnie, religie, opþiune politicã, origine socialã, handicap,
situaþie sau responsabilitate familialã, apartenenþã ori activitate sindicalã.
LEGISLAÞIE COMPLEMENTARÃ
Contractul colectiv de muncã unic la nivel naþional pe anii 2007-2010 (M. Of., P. a V-a,
nr. 5 din 29 ianuarie 2007)
Art. 38. (1) Pentru munca prestatã în condiþiile prevãzute în contractul individual de muncã,
fiecare salariat are dreptul la un salariu în bani convenit la încheierea contractului de muncã.
(2) La unitãþile producãtoare de produse agricole, o parte din salariu se poate plãti ºi în
naturã. Plata în naturã, stabilitã prin negocieri colective în unitãþi, nu poate depãºi 30% din
salariu.
(3) Plata în naturã a unei pãrþi din salariu, în condiþiile stabilite la art. 160 din Codul muncii,
este posibilã numai dacã este prevãzutã expres în contractul colectiv de muncã aplicabil sau
în contractul individual de muncã.
(4) Salariul cuprinde salariul de bazã, indemnizaþiile, sporurile, precum ºi alte adaosuri.
Art. 43. (1) Angajatorul va asigura condiþiile necesare realizãrii de cãtre fiecare salariat a
sarcinilor ce îi revin în cadrul programului zilnic de muncã stabilit.
(2) În situaþia în care angajatorul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, parþial sau total,
condiþiile necesare realizãrii sarcinilor de serviciu, el este obligat sã plãteascã salariaþilor
salariul de bazã pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt.
(3) În cazuri excepþionale, când din motive tehnice sau din alte motive activitatea a fost
întreruptã, salariaþii vor primi 75% din salariul de bazã individual avut, cu condiþia ca
încetarea lucrului sã nu se fi produs din vina lor ºi dacã în tot acest timp au rãmas la
dispoziþia unitãþii. Prin negocieri la nivelul unitãþii sau instituþiei se va stabili modul concret
de realizare a prevederii de a rãmâne la dispoziþia unitãþii, prezenþi în incinta unitãþii în
aºteptarea reluãrii activitãþii sau la domiciliu, de unde sã poatã fi convocaþi de unitate.
(4) În cazurile prevãzute la alin. (3), salariaþii beneficiazã ºi de celelalte drepturi prevãzute de
lege pentru astfel de situaþii.
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(5) În cazul în care din motive obiective este necesarã reducerea sau întreruperea temporarã
a activitãþii, pentru maximum 15 zile pe an, cu obligativitatea reluãrii ei, unitatea, cu acordul
sindicatelor, poate acorda concediu fãrã platã.
Art. 44. Plata salariilor se face periodic, la datele ce se stabilesc prin contractul colectiv de
muncã la nivelul unitãþii sau instituþiei.
Art. 45. Salariaþii unitãþilor trimiºi în delegaþie în þarã sau strãinãtate vor beneficia de urmãtoarele
drepturi:
a) decontarea cheltuielilor de transport, de asigurare ºi a costului cazãrii, potrivit condiþiilor
stabilite prin contractele colective de muncã la celelalte niveluri;
b) diurnã de deplasare, al cãrei cuantum se stabileºte prin negociere la nivel de ramurã,
grupuri de unitãþi sau unitate; nivelul minim al diurnei este cel stabilit prin actele normative
ce se aplicã la instituþiile publice.
Art. 46. Salariaþii unitãþilor trimiºi în detaºare beneficiazã de drepturile de delegare prevãzute
la art. 45. În cazul în care detaºarea depãºeºte 30 de zile consecutive, în locul diurnei zilnice
se plãteºte o indemnizaþie egalã cu 50% din salariul de bazã zilnic. Aceastã indemnizaþie se
acordã proporþional cu numãrul de zile ce depãºeºte durata neîntreruptã de 30 de zile.
Art. 47. Persoanele detaºate îºi menþin toate drepturile pe care le-au avut la data detaºãrii, cu
excepþia celor privind igiena ºi protecþia muncii, chiar dacã la locul de muncã unde sunt
detaºate acestea nu se mai regãsesc. Dacã la locurile de detaºare, drepturile echivalente au
niveluri mai mari sau se acordã ºi alte drepturi, persoanele detaºate beneficiazã de acestea,
inclusiv de toate drepturile privind protecþia ºi igiena muncii, corespunzãtoare noului loc de
muncã.
Art. 48. (1) Toate drepturile bãneºti cuvenite salariaþilor se plãtesc înaintea oricãror obligaþii
bãneºti ale unitãþii.
(2) În caz de faliment sau lichidare judiciarã, salariaþii au calitatea de creditori privilegiaþi, iar
drepturile lor bãneºti constituie creanþe privilegiate, urmând sã fie plãtite integral, înainte de
a-ºi revendica cota-parte ceilalþi creditori.
Art. 49. Angajatorii vor þine o evidenþã în care sã se menþioneze activitatea desfãºuratã în
baza contractului individual de muncã ºi drepturile de care salariaþii au beneficiat ºi le vor
elibera dovezi despre acestea.
Art. 50. Salariaþii care se pensioneazã pentru limitã de vârstã primesc o indemnizaþie egalã
cu cel puþin douã salarii de bazã avute în luna pensionãrii.
Art. 51. În afarã de ajutoarele prevãzute de lege, la care au dreptul, salariaþii vor beneficia ºi
de urmãtoarele ajutoare:
a) în cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei, de cel puþin douã salarii medii
lunare pe unitate;
b) dacã decesul a survenit din cauza unui accident de muncã, a unui accident în legãturã cu
munca sau a unei boli profesionale, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel puþin
3 salarii medii pe unitate;
c) un salariu mediu pe unitate, plãtit de aceasta mamei, pentru naºterea fiecãrui copil; dacã
mama nu este salariatã, soþul acesteia beneficiazã de plata unui salariu mediu pe unitate;
d) un salariu mediu pe unitate plãtit de unitate la decesul soþului sau soþiei ori la decesul unei
rude de gradul I aflate în întreþinerea salariatului.
Art. 101. Drepturile prevãzute în contractele individuale de muncã nu pot fi sub nivelul
celor stabilite prin contractele colective de muncã.
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REGLEMENTÃRI INTERNAÞIONALE

XConvenþia O.I.M. nr. 95/1949 privind protecþia salariului, ratificatã de România prin
Decretul nr. 284/1973 (B. Of. nr. 81 din 6 iunie 1973).
Carta socialã europeanã revizuitã, adoptatã la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificatã de
România prin Legea nr. 74/1999 (M. Of. nr. 193 din 4 mai 1999)
PARTEA I. Pãrþile contractante recunosc ca obiectiv al politicii lor, a cãrui realizare o vor
urmãri prin toate mijloacele utile pe plan naþional ºi internaþional, atingerea condiþiilor specifice
pentru asigurarea exercitãrii efective a urmãtoarelor drepturi ºi principii:
4. toþi lucrãtorii au dreptul la o salarizare echitabilã care sã le asigure lor, precum ºi familiilor
lor un nivel de trai satisfãcãtor;
Art. 4. Dreptul la o salarizare echitabilã. În vederea asigurãrii exercitãrii efective a dreptului
la o salarizare echitabilã, pãrþile se angajeazã:
1. sã recunoascã dreptul lucrãtorilor la o salarizare suficientã, care sã le asigure acestora,
precum ºi familiilor lor un nivel de trai decent;
2. sã recunoascã dreptul lucrãtorilor la o ratã majoratã a salarizãrii pentru orele suplimentare
de muncã, cu excepþia unor cazuri speciale;
3. sã recunoascã dreptul lucrãtorilor ºi al lucrãtoarelor la salarizare egalã pentru muncã de
valoare egalã;
4. sã recunoascã dreptul tuturor lucrãtorilor la o perioadã de preaviz rezonabilã, în cazul
încetãrii angajãrii;
5. sã nu autorizeze reþinerile din salarii decât în condiþiile ºi în limitele prescrise de legislaþia
sau de reglementarea naþionalã ori fixate prin convenþii colective sau prin sentinþe de arbitraj.
Exercitarea acestor drepturi trebuie sã fie asiguratã fie prin intermediul convenþiilor colective
încheiate în mod liber, fie prin metodele legale de fixare a salariilor, fie prin orice altã modalitate
adecvatã condiþiilor naþionale.

JURISPRUDENÞA INSTANÞELOR JUDECÃTOREªTI
1. Refuz de platã a salariului pe motivul
neprestãrii orelor de muncã de cãtre
angajat. Xa) Conform dispoziþiilor art. 154
alin. (2) C. muncii, pentru munca prestatã
în baza contractului individual de muncã
fiecare salariat are dreptul la un salariu
exprimat în bani.
Soluþia pronunþatã în sensul admiterii
acþiunii ºi obligãrii angajatorului la plata
drepturilor salariale cuvenite salariatului
pentru perioada 1 ianuarie 2003 – 31
ianuarie 2004 ºi a diferenþei de impozit
pentru anii 2002 ºi 2003 se bazeazã pe
interpretarea corectã atât a probei cu înscrisuri administrate în cauzã, cât ºi a dispoziþiilor legale aplicabile.
4

Conform menþiunilor existente în statele
de platã, salariatul a desfãºurat activitate
în beneficiul angajatorului, astfel cã în mod
corect au fost înlãturate apãrãrile formulate de angajator, conform cãrora neplata
salariului ar fi justificatã de neprestarea
orelor de muncã de cãtre angajat. Dispoziþiile art. 164 alin. (2) C. muncii interzic
angajatorului sã facã orice reþinere din
salariu cu titlu de daune, în lipsa unei hotãrâri judecãtoreºti definitive ºi irevocabile,
care sã constate datoria certã, lichidã ºi
exigibilã a salariatului. În cazul în care nu
s-a fãcut dovada existenþei unui titlu executoriu împotriva salariatului, refuzul achitãrii drepturilor salariale de cãtre angajator
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este nejustificat (C.A. Bucureºti, s. a VII-a
civ., confl. mun. ºi asig. soc., decizia
civilã nr. 2512 din 28 octombrie 2005,
nepublicatã);
X b) Statele de platã depuse la dosar
dovedesc faptul cã salariatul a lucrat în
perioada pentru care au fost solicitate
drepturile salariale, astfel încât angajatorul
are obligaþia corelativã de a-i plãti salariul
cuvenit, în condiþiile în care posibilitatea
plãþii în naturã a salariului nu a fost prevãzutã nici în contractul individual de muncã
ºi nici în contractul colectiv de muncã. Pe
de altã parte, angajatorului îi este interzis,
prin dispoziþiile art. 164 alin. (2) C. muncii,
sã facã orice reþineri din salariu cu titlu de
daune cauzate angajatorului, în lipsa unei
hotãrâri judecãtoreºti definitive ºi irevocabile, care sã constate datoria certã,
lichidã ºi exigibilã a salariului. În cazul în
care de la data pronunþãrii hotãrârii primei
instanþe ºi pânã la data soluþionãrii
recursului nu a intervenit o astfel de
hotãrâre, angajatorul nu poate sã invoce
cã obligaþia sa de platã a salariilor aferente
perioadei în litigiu ar fi fost stinsã prin
„compensare” cu mãrfurile însuºite de
cãtre angajat din depozitele societãþii (C.A.
Bucureºti, s. a VII-a civ., confl. mun. ºi
asig. soc., decizia nr. 2503 din 28 noiembrie 2005, nepublicatã).
2. Angajatul nu este îndreptãþit la plata
salariului în cazul neîndeplinirii obligaþiei
de a presta munca. Xa) Mijloace de probã.
Sarcina probei. Contractul individual de
muncã reprezintã izvorul drepturilor ºi obligaþiilor reciproce între angajat ºi angajator.
Astfel, pentru derularea unui raport juridic
de muncã este necesarã prestarea muncii
de cãtre angajat ºi îndeplinirea contraprestaþiei la care s-a obligat angajatorul, aceea
de platã a salariului convenit. În speþa
dedusã judecãþii, pârâtul angajator a susþinut ºi a dovedit cã salariatul nu ºi-a înde-

plinit obligaþia de a presta munca, astfel
încât nu este obligat de a oferi contraprestaþia, respectiv drepturile salariale.
Angajatorul, cãruia îi revine sarcina probei
în litigiile de muncã, potrivit art. 287
C. muncii, a depus la dosar foile colective
de prezenþã ºi condica de prezenþã,
acestea fiind documentele justificative ale
muncii prestate, pe baza cãrora se plãtesc
drepturile salariale. Din analiza acestor
înscrisuri rezultã cã salariatul nu s-a
prezentat la serviciu ºi nu a desfãºurat în
nicio zi din perioada invocatã munca
pentru care a fost angajat, întrucât nu a
semnat condica de prezenþã ºi nu
figureazã în fiºa de pontaj cu ore lucrate,
aºa cum sunt ceilalþi angajaþi din sectorul
administrativ. Prin urmare, nu se poate
aprecia cã reclamantul a depus o activitate
continuã, în baza contractului de muncã,
pentru a pretinde plata acestei munci.
Afirmaþia în sensul cã natura muncii
reclamantului de antrenor presupunea
prezenþa sa pe terenul de joc sau la
antrenamentele echipei în toatã aceastã
perioadã, ºi nu la sediul asociaþiei, nu este
justificatã prin nicio probã administratã în
cauzã, întrucât chiar ºi munca prestatã
ocazional în afara sediului se dovedeºte
prin fiºa de pontaj ce stã la baza calculãrii
drepturilor salariale. Concluzia în sensul
cã pârâta ar fi trebuit sã-l sancþioneze
disciplinar pe reclamant prin desfacerea
contractului de muncã dacã acesta ar fi
lipsit nu este un argument întemeiat pe
dispoziþii legale, întrucât aplicarea sancþiunii disciplinare nu este o obligaþie legalã
ºi imperativã a legislaþiei muncii, fiind
lãsatã la latitudinea angajatorului (C.A.
Bucureºti, s. a VII-a civ., confl. mun. ºi
asig. soc., decizia civilã nr. 2007/R din 7
septembrie 2005, nepublicatã);
Xb) Reîncadrare. Refuzul salariatului de
a se prezenta la locul de muncã oferit de
cãtre angajator. Salariatul a fost reîncadrat
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într-un post de conducere echivalent cu cel
deþinut anterior, în aceeaºi funcþie de „ªef
Birou”, cu acelaºi salariu, fãrã schimbarea
felului muncii sau a locului muncii ºi astfel
este nejustificatã decizia acestuia de a nu
se mai prezenta la acest loc de muncã. În
mod legal ºi temeinic nu se justificã plata
drepturilor bãneºti aferente perioadei în
care salariatul a refuzat sã se prezinte la
locul de muncã oferit de cãtre unitate,
neexistând culpa angajatorului (C.A.
Bucureºti, s. a VII-a civ., confl. mun. ºi
asig. soc., decizia civilã nr. 842/R din 1
octombrie 2004, nepublicatã).
3. Drepturi salariale pretinse dupã încetarea raporturilor de muncã. Contract individual de muncã pe duratã determinatã.
1) Raporturile de muncã dintre pãrþi au
încetat la data expirãrii termenului pentru
care a fost încheiat contractul individual
de muncã, modificat prin actul adiþional,
astfel cum rezultã în mod individual din
contractul individual de muncã ºi actul
adiþional, cât ºi din decizia emisã în raport
de dispoziþiile art. 56 lit. j) C. muncii. Prin
probele administrate, pârâta nu a probat
cã a prestat activitate în calitate de angajat
al reclamantei, iar din fiºa colectivã ºi statul
de platã pe luna iulie 2005 rezultã clar cã
aceasta nu mai era salariatã în unitate în
luna iulie 2005. Nu se poate considera cã
pârâta nu a avut cunoºtinþã de data
încetãrii raporturilor de muncã, de vreme
ce a semnat personal actul adiþional la
contractul individual de muncã, în care se
stipula clar durata contractului individual
de muncã pe perioadã determinatã, cât ºi
cererile adresate reclamantei, în care
solicita eliberarea carnetului de muncã ºi
specifica expres cã la data de 30 iunie 2005
a încetat contractul individual de muncã
încheiat pe perioadã determinatã.
2) De vreme ce raporturile de muncã dintre
pãrþi au încetat la data de 30 iunie 2005,
6

pârâta nu mai era îndreptãþitã la bonurile
de masã, maºinã de serviciu ºi cardul de
alimentare în cursul lunii iulie 2005. Încasarea tichetelor de masã, cât ºi utilizarea
avansurilor, ulterior încetãrii raporturilor de
muncã dintre pãrþi, nu poate conduce la
concluzia transformãrii contractului individual de muncã pe perioadã determinatã
în contract individual de muncã pe perioadã
nedeterminatã, având voinþa pãrþilor clar
exprimatã în actele scrise depuse la dosar,
ci îndreptãþeºte pe reclamantã sã-ºi
recupereze sumele de bani ºi serviciile
primite necuvenit de cãtre pârâtã în
condiþiile prevãzute de art. 272 C. muncii
(C.A. Bucureºti, s. a VII-a civ., confl. mun.
ºi asig. soc., decizia civilã nr. 3201/R din
1 noiembrie 2006, nepublicatã).
4. Despãgubiri pentru discriminarea unui
salariat prin neacordarea cotei de participaþie la profitul societãþii. Prejudiciu
moral. 1) Instanþa de recurs a constatat cã
salariatul a fost discriminat indirect cu
privire la modul de atribuire a profitului
cãtre salariaþi, cu titlu de beneficiu, ºi a
dispus trimiterea cauzei spre rejudecare
pentru completarea probaþiunii constând în
verificarea statelor de platã ale angajaþilor
care au beneficiat de cota de profit, a
cuantumului sumei avute la dispoziþie,
precum ºi a sumei ce se cuvine recurentului-reclamant, aspecte ce pot fi
lãmurite prin efectuarea unei expertize
contabile.
Tribunalul, la rejudecarea în fond dupã
casare, a reþinut cã reclamantul, având
funcþia de tehnician proiectant, nu se
încadreazã în niciunul dintre cele trei
grupuri de salariaþi care, în raport de criteriile aprobate de Comitetul de Direcþie, au
fost recompensate. Însã, faþã de considerentele deciziei de casare, care a constatat
existenþa unei discriminãri între reclamant
ºi ceilalþi salariaþi recompensaþi, Tribunalul
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a apreciat corect cã reclamantului i se
cuvine o cotã de profit corespunzãtoare cotei
primite de salariatul cu pregãtire medie, la
care se adaugã dobânda legalã, de la data
introducerii cererii ºi pânã la plata efectivã, conform dispoziþiilor art. 1073,
coroborat cu dispoziþiile art. 1088 C. civ.
2) Pretinsa marginalizare pe durata procesului, traumele ºi presiunile care au
condus la demisie nu au format obiectul
litigiului, instanþa fiind învestitã cu o cerere
prin care se solicitã constatarea discriminãrii indirecte sãvârºite de Comitetul director cu privire la modul de atribuire a
profitului societãþii cãtre salariaþi, cu titlu
de beneficiu. Aºa fiind, prejudiciul moral
se impune sã fie urmarea acestei fapte, în
raport de care trebuie stabilitã legãtura de
cauzalitate. Or, din cei 100 de salariaþi ai
institutului au fost recompensaþi 39-38 cu
studii superioare ºi 1 cu studii medii –
situaþia recurentului, tehnician proiectant,
fiind asimilatã cu cea a unicului angajat
cu studii medii recompensat. Faþã de
aceastã împrejurare, s-a apreciat în sensul
cã recurentul nu a fãcut dovada prejudiciului moral suferit, conform dispoziþiilor
art. 999 C. civ. În condiþiile în care alþi 60
de salariaþi nu au fost recompensaþi,
existând o singurã excepþie între angajaþii
cu studii medii, nu se poate considera cã,
prin decizia Comitetului director, s-a adus
atingere prestigiului profesional ºi personalitãþii recurentului, a cãrui activitate a
fost apreciatã la fel cu a celorlalþi salariaþi
aflaþi în aceastã situaþie, respectiv având
acelaºi nivel de pregãtire (C.A. Bucureºti,
s. a VII-a civ., confl. mun. ºi asig. soc.,
decizia civilã nr. 3218/R din 9 octombrie
2007, nepublicatã).
5. Discriminare. Despãgubiri acordate în
baza dispoziþiilor O.G. nr. 137/2000.
Reglementarea generalã în materia discriminãrii este O.G. nr. 137/2000, aºa cum a

fost modificatã prin Legea nr. 48/2002,
O.G. nr. 77/2003 ºi aprobatã prin Legea
nr. 27/2004. Conform dispoziþiilor art. 21
din acest act normativ, în toate cazurile
de discriminare prevãzute în prezenta
ordonanþã, persoanele discriminate au
dreptul sã pretindã despãgubiri proporþionale cu prejudiciul suferit, precum ºi
restabilirea situaþiei anterioare discriminãrii, potrivit dreptului comun.
Dispoziþiile art. 5 alin. (4) C. muncii, conform cu care constituie discriminare
indirectã actele ºi faptele întemeiate în
mod aparent pe alte criterii decât cele
prevãzute la alin. (2), dar care produc
efectele unei discriminãri directe, apar ca
dispoziþii speciale în raport cu dispoziþiile
actelor normative mai sus prezentate, fiind
aplicabile litigiilor de muncã în care
pretenþiile formulate cu titlu de drepturi
salariale solicitate reprezintã, în realitate,
despãgubirile materiale proporþionale cu
prejudiciul suferit, de care face vorbire O.G.
nr. 137/2000 (C.A. Braºov, decizia civilã
nr. 130/M din 28 aprilie 2006, în C.P.J.C.
Braºov 2006, p. 218).
"O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea ºi
sancþionarea tuturor formelor de discriminare a fost republicatã în M. Of. nr. 99
din 8 februarie 2007. Prevederile art. 21
alin. (1) au fost preluate în art. 27 alin. (1),
potrivit cãruia: „Persoana care se considerã
discriminatã poate formula, în faþa instanþei
de judecatã, o cerere pentru acordarea de
despãgubiri ºi restabilirea situaþiei anterioare discriminãrii sau anularea situaþiei
create prin discriminare, potrivit dreptului
comun. Cererea este scutitã de taxã
judiciarã de timbru ºi nu este condiþionatã
de sesizarea Consiliului”.
Prin Deciziile nr. 818/2008, nr. 819/2008,
nr. 820/2008, nr. 821/2008, Curtea Constituþionalã a admis excepþia de neconstituþionalitate ºi a constatat cã prevederile
art. 1, art. 2 alin. (3) ºi art. 27 alin. (1) din
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O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea ºi
sancþionarea tuturor formelor de discriminare, republicatã, sunt neconstituþionale,
în mãsura în care din acestea se desprinde
înþelesul cã instanþele judecãtoreºti au
competenþa sã anuleze ori sã refuze aplicarea unor acte normative cu putere de
lege, considerând cã sunt discriminatorii,
ºi sã le înlocuiascã cu norme create pe
cale judiciarã sau cu prevederi cuprinse în
alte acte normative. De asemenea, prin
Decizia nr. 1325/2008, Curtea Constitu-

þionalã a constatat cã dispoziþiile O.G.
nr. 137/2000 sunt neconstituþionale în
mãsura în care din ele se desprinde
înþelesul cã instanþele judecãtoreºti au
competenþa sã anuleze ori sã refuze
aplicarea unor acte normative cu putere
de lege, considerând cã sunt discriminatorii,
ºi sã le înlocuiascã cu norme create pe
cale judiciarã sau cu prevederi cuprinse în
acte normative neavute în vedere de
legiuitor la adoptarea actelor normative
considerate discriminatorii.

DOCTRINÃ ªI COMENTARII
1. Articolul defineºte noþiunea de „salariu”, privit ca o contraprestaþie pentru executarea
unei activitãþi, dat fiind caracterul bilateral sinalagmatic al contractului individual de
muncã. Principala caracteristicã a salariului este aceea cã este exprimat în bani. Numai
în mod excepþional legea permite acordarea unui salariu în naturã.
Alineatul (3) reia principiul egalitãþii în drepturi ºi nediscriminãrii în materia salarizãrii.
2. Salariul este un element esenþial al contractului de muncã. El reprezintã totalitatea
drepturilor bãneºti cuvenite salariatului pentru munca prestatã.
Salariul constituie obiect al contractului individual de muncã, deoarece reprezintã
contraprestaþia pentru munca efectuatã de salariat, dar este în acelaºi timp ºi cauzã a
acestui contract, pentru cã în vederea obþinerii lui persoana fizicã s-a încadrat în muncã.
Prin Convenþia Organizaþiei Internaþionale a Muncii nr. 95/1949 privind protecþia
salariului 1), s-a stabilit cã, în sensul acestei convenþii, termenul „salariu” înseamnã,
oricare i-ar fi denumirea sau modul de calcul, remunerarea sau câºtigurile susceptibile
de a fi evaluate în bani ºi stabilite prin acordul pãrþilor sau de cãtre legislaþia naþionalã,
pe care cel care angajeazã le datoreazã unui lucrãtor în baza unui contract de muncã,
scris sau verbal, fie pentru munca efectuatã sau care urmeazã a fi efectuatã, fie pentru
serviciile prestate sau care urmeazã a fi prestate (Al. Athanasiu, L. Dima, Dreptul
muncii, p. 187).
3. În practicã litigiile generate de aplicarea acestui articol au vizat dovada existenþei
unui raport de muncã prin prestarea unei activitãþi remunerate în baza unei convenþii
între pãrþi, precum ºi valabilitatea plãþilor efectuate în alte modalitãþi decât exprimate
în bani.
În principal s-a apreciat cã, în condiþiile existenþei unui contract de muncã în derulare,
lipsa prestaþiei din partea angajatului exonereazã pe angajator de obligaþia de platã a
salariului, cu condiþia ca activitatea angajatului sã nu fi fost împiedicatã din culpa
angajatorului.
1)
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Art. 155. [Componentele salariului]
Salariul cuprinde salariul de bazã, indemnizaþiile, sporurile, precum ºi alte
adaosuri.
LEGISLAÞIE COMPLEMENTARÃ
Contractul colectiv de muncã unic la nivel naþional pe anii 2007-2010 (M. Of., P. a V-a,
nr. 5 din 29 ianuarie 2007)
Art. 38. (1) Pentru munca prestatã în condiþiile prevãzute în contractul individual de muncã,
fiecare salariat are dreptul la un salariu în bani convenit la încheierea contractului de muncã.
(2) La unitãþile producãtoare de produse agricole, o parte din salariu se poate plãti ºi în
naturã. Plata în naturã, stabilitã prin negocieri colective în unitãþi, nu poate depãºi 30% din
salariu.
(3) Plata în naturã a unei pãrþi din salariu, în condiþiile stabilite la art. 160 din Codul muncii,
este posibilã numai dacã este prevãzutã expres în contractul colectiv de muncã aplicabil sau
în contractul individual de muncã.
(4) Salariul cuprinde salariul de bazã, indemnizaþiile, sporurile, precum ºi alte adaosuri.
Art. 39. (1) Formele de organizare a muncii ºi de salarizare ce se pot aplica sunt urmãtoarele:
a) în regie sau dupã timp;
b) în acord;
c) pe bazã de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate;
d) alte forme specifice unitãþii.
(2) Organizarea muncii ºi salarizarea în acord pot avea loc într-una din urmãtoarele forme:
a) acord direct;
b) acord progresiv;
c) acord indirect;
(3) Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv.
(4) Formele de organizare a muncii ºi de salarizare ce urmeazã sã se aplice fiecãrei activitãþi
se stabilesc prin contractul colectiv de muncã la nivel de unitate sau, dupã caz, instituþie.
Art. 40. (1) Se stabilesc urmãtorii coeficienþi minimi de ierarhizare, pentru urmãtoarele categorii
de salariaþi:
a) muncitori:
1. necalificaþi = 1,
2. calificaþi = 1,2;
b) personal administrativ încadrat în funcþii pentru care condiþia de pregãtire este:
1. licealã = 1,2,
2. postlicealã = 1,25;
c) personal de specialitate încadrat pe funcþii pentru care condiþia de pregãtire este:
1. ºcoala de maiºtri = 1,3,
2. studii superioare de scurtã duratã = 1,5;
d) personal încadrat pe funcþii pentru care condiþia de pregãtire este cea de studii superioare
= 2.
(2) Coeficienþii de salarizare de la alin. (1) se aplicã la salariul minim negociat pe unitate.
(3) Salarizarea personalului încadrat conform alin. (1) se va stabili þinând cont ºi de standardele
ocupaþionale corespunzãtoare ocupaþiei respective.
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(4) Salariul de bazã minim brut negociat pentru un program complet de lucru de 170 de ore,
în medie, este de 440 lei, adicã 2,59 lei/orã, începând cu 1 ianuarie 2007.
Art. 41. (1) Pãrþile contractante sunt de acord ca în perioada urmãtoare sã acþioneze pentru
includerea unor sporuri în salariul de bazã, care sã reprezinte retribuþia pentru munca
prestatã ºi condiþiile de la locul de muncã, astfel încât salariul de bazã sã aibã pondere
majoritarã în salariu.
(2) Sporurile se acordã numai la locurile de muncã unde acestea nu sunt cuprinse în salariul
de bazã.
(3) Sporurile minime ce se acordã în condiþiile prezentului contract sunt:
a) pentru condiþii deosebite de muncã, grele, periculoase sau penibile, 10% din salariul de
bazã;
b) pentru condiþii nocive de muncã, 10% din salariul minim negociat la nivel de unitate;
c) pentru orele suplimentare ºi pentru orele lucrate în zilele libere ºi în zilele de sãrbãtori
legale ce nu au fost compensate corespunzãtor cu ore libere plãtite se acordã un spor de
100% din salariul de bazã;
d) pentru vechime în muncã, minimum 5% pentru 3 ani vechime ºi maximum 25% la o
vechime de peste 20 de ani, din salariul de bazã;
e) pentru lucrul în timpul nopþii, 25% din salariul de bazã;
f) pentru exercitarea ºi a unei alte funcþii se poate acorda un spor de pânã la 50% din salariul
de bazã al funcþiei înlocuite; cazurile în care se aplicã aceastã prevedere ºi cuantumul se vor
stabili prin negocieri la contractele colective de muncã la nivel de ramurã, grupuri de unitãþi
sau unitãþi.
(4) Sporurile prevãzute la alin. 3 lit. a) ºi b), nu se includ în salariul de bazã ºi nu se mai acordã
dupã normalizarea condiþiilor de muncã în conformitate cu dispoziþiile art. 25 din prezentul
contract.
(5) Prin contractul colectiv de muncã la nivel de ramurã, grupuri de unitãþi ºi unitãþi pot fi
negociate ºi alte categorii de sporuri (spor de izolare, spor pentru folosirea unei limbi strãine,
dacã aceasta nu este cuprinsã în obligaþiile postului etc.).
Art. 42. (1) Adaosurile la salariul de bazã sunt:
a) adaosul de acord;
b) premiile acordate din fondul de premiere, calculate într-o proporþie de minimum 1,5%
din fondul de salarii realizat lunar ºi cumulat;
c) alte adaosuri convenite la nivelul unitãþilor ºi instituþiilor.
(2) Alte venituri sunt:
a) cota-parte din profit ce se repartizeazã salariaþilor, care este de pânã la 10% în cazul
societãþilor comerciale ºi de pânã la 5% în cazul regiilor autonome;
b) tichetele de masã, tichetele cadou, tichetele de creºã ºi alte instrumente similare acordate
conform prevederilor legale ºi înþelegerii pãrþilor.
(3) Condiþiile de diferenþiere, diminuare sau anulare a participãrii la fondul de stimulare din
profit sau la fondul de premiere, precum ºi perioada pentru care se acordã cota de profit
salariaþilor, care nu poate fi mai mare de un an, se stabilesc prin contractul colectiv de muncã
la nivel de unitate ºi, dupã caz, instituþie.
Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (M. Of. nr. 158 din 16 iulie 1997)
Art. 48. (1) Salarizarea personalului didactic ºi didactic auxiliar se face cu respectarea
principiului potrivit cãruia învãþãmântul constituie o prioritate naþionalã, þinând seama de
responsabilitatea ºi complexitatea muncii, de pregãtirea ºi experienþa profesionalã, de rolul
ºi importanþa activitãþii prestate. Salariul personalului didactic se compune din salariul de
10
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bazã, stabilit conform legii, ºi o parte variabilã, constând în adaosuri, sporuri ºi alte drepturi
salariale suplimentare.
(2) 1) Drepturile salariale suplimentare, drepturile cu caracter social, alte drepturi ºi facilitãþi ale
personalului didactic auxiliar ºi nedidactic, al cãror cuantum este stabilit de lege între limite
minime ºi maxime, se negociazã, în limitele legii, prin contracte colective de muncã încheiate
între angajatori ºi organizaþiile sindicale reprezentative din învãþãmânt, potrivit legii.
(3) 2) Salariile de bazã pentru personalul didactic ºi didactic auxiliar se stabilesc pe baza
urmãtoarelor elemente:
a) valoarea coeficientului de multiplicare 1,000;
b) coeficienþii de multiplicare prevãzuþi în anexele nr. 1 ºi 2 care fac parte integrantã din
prezenta lege.
(4) Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 se stabileºte anual prin hotãrâre a
Guvernului, dupã aprobarea legii bugetului de stat, în limita fondurilor alocate de la bugetul
de stat pentru cheltuielile cu salariile, în vederea realizãrii obiectivelor, programelor ºi
proiectelor stabilite.
(5) Indemnizaþiile de conducere specifice din activitatea de învãþãmânt sunt prevãzute în
anexa nr. 3 care face parte integrantã din prezenta lege.
Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliþistului (M. Of. nr. 440 din 24 iunie 2002)
Art. 28. (1) Poliþistul are dreptul la:
a) salariu lunar, compus din salariul de bazã, indemnizaþii, sporuri, premii ºi prime, ale cãror
cuantumuri se stabilesc prin lege. Salariul de bazã cuprinde salariul corespunzãtor funcþiei
îndeplinite, gradului profesional deþinut, gradaþiile, sporurile pentru misiune permanentã ºi,
dupã caz, indemnizaþia de conducere ºi salariul de merit;
b) ajutoare ºi alte drepturi bãneºti, ale cãror cuantumuri se stabilesc prin lege;
i) indemnizaþii de instalare, de mutare, de delegare sau de detaºare, precum ºi decontarea
cheltuielilor de cazare, în condiþiile stabilite prin lege;
j) 3) decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasãrii în interesul serviciului, mutãrii în
alte localitãþi ºi o datã pe an pentru efectuarea concediului de odihnã, precum ºi în alte
situaþii, în condiþiile stabilite prin hotãrâre a Guvernului;
Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului Diplomatic ºi Consular al României (M. Of.
nr. 441 din 23 iunie 2003)
Art. 24. (1) Membrii Corpului diplomatic ºi consular al României au dreptul la un salariu ºi
la alte drepturi bãneºti, bazate pe evaluarea corectã a complexitãþii ºi dificultãþii funcþiei
diplomatice sau consulare, þinându-se seama de activitatea depusã, importanþa acesteia ºi
performanþa profesionalã.
(2) Salarizarea ºi acordarea altor drepturi bãneºti, inclusiv sporurile de vechime, de
confidenþialitate, pentru cunoaºterea mai multor limbi strãine, sporul pentru titlul ºtiinþific de
doctor, premiile, primele ºi salariile de merit acordate membrilor Corpului diplomatic ºi
consular al României care îºi desfãºoarã activitatea în administraþia centralã ºi la misiunile
diplomatice ºi oficiile consulare vor fi reglementate prin lege specialã.
1)

Alin. (2) al art. 48 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 16 din Legea
nr. 349/2004.
2)
Alin. (3)-(5) ale art. 48 au fost introduse prin art. I din O.U.G. nr. 8/2000.
3)
Lit. j) de la alin. (1) al art. 28 este reprodusã astfel cum a fost modificatã prin art. I pct. 23 din
O.U.G. nr. 89/2003.
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Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanþelor
judecãtoreºti ºi al parchetelor de pe lângã acestea (M. Of. nr. 1197 din 14 decembrie 2004)
Art. 60. (1) Pentru activitatea desfãºuratã, personalul auxiliar de specialitate al instanþelor
judecãtoreºti ºi al parchetelor de pe lângã acestea are dreptul la o salarizare stabilitã în raport
cu nivelul instanþei sau parchetului, cu funcþia deþinutã, cu vechimea în muncã ºi în specialitate,
precum ºi cu alte criterii prevãzute de lege.
(3) Personalul auxiliar de specialitate al instanþelor judecãtoreºti ºi al parchetelor de pe lângã
acestea beneficiazã de salarii de bazã, spor de vechime, prime ºi de alte drepturi salariale, în
condiþiile legii.
Legea nr. 327/2006 privind salarizarea personalului din serviciile de probaþiune (M. Of.
nr. 624 din 19 iulie 2006)
Art. 3. (1) Pentru activitatea depusã, personalul din serviciile de probaþiune are dreptul la
salariu, care se compune din salariul de bazã, sporuri, precum ºi din premii sau prime, ale
cãror cuantumuri se stabilesc prin lege.
(2) Salariul de bazã pentru personalul din serviciile de probaþiune se stabileºte pe baza
valorii de referinþã sectorialã din cadrul autoritãþii judecãtoreºti ºi a coeficienþilor de multiplicare
prevãzuþi în anexã, pe grade profesionale, în funcþie de competenþa profesionalã ºi de
vechimea în specialitate.
Legea nr. 435/2006 privind salarizarea ºi alte drepturi ale personalului care îºi desfãºoarã
activitatea în sistemul sanitar-veterinar (M. Of. nr. 980 din 7 decembrie 2006)
Art. 5. Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bazã, sporurile, premiile ºi alte drepturi
care se stabilesc în funcþie de nivelul studiilor, precum ºi în raport cu nivelul la care se
presteazã activitatea, respectiv la nivel central ºi instituþii publice deconcentrate.
Art. 6. Salariile de bazã pentru personalul de execuþie sunt diferenþiate pe funcþii, niveluri
cuprinse între limite ºi sunt prevãzute în anexele nr. 1-3.
O.G. nr. 64/2006 privind salarizarea ºi alte drepturi ale funcþionarilor publici cu statut
special din sistemul administraþiei penitenciarelor (M. Of. nr. 747 din 1 septembrie 2006)
Art. 2. Funcþionarii publici cu statut special din sistemul administraþiei penitenciare au dreptul
la un salariu de bazã lunar, compus din: salariul pentru funcþia îndeplinitã, salariul pentru
gradul profesional deþinut, gradaþii, sporul pentru misiune permanentã ºi, dupã caz,
indemnizaþia de conducere ºi salariul de merit.
O.U.G. nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã pentru personalul
contractual din sectorul bugetar (M. Of. nr. 138 din 31 martie 2000)
Art. 1. (1) Pentru activitatea desfãºuratã personalul contractual din sectorul bugetar primeºte
un salariu de bazã stabilit potrivit anexelor nr. I - V la prezenta ordonanþã de urgenþã, precum
ºi celelalte drepturi salariale prevãzute prin dispoziþiile legale în vigoare, corespunzãtoare
fiecãrui domeniu de activitate.
(2) În sensul prevederilor alin. (1), prin expresia personal contractual din sectorul bugetar,
denumit în continuare personal contractual, se înþelege personalul angajat în acest sector în
funcþii de conducere sau în funcþii de execuþie, pe bazã de contract individual de muncã
încheiat în condiþiile legii.
Art. 2. Salariile de bazã pentru fiecare funcþie de execuþie, pe grade profesionale sau trepte
profesionale, ocupate de personalul contractual, se stabilesc între limita minimã ºi cea maximã
prevãzute în anexele nr. I - V care fac parte integrantã din prezenta ordonanþã de urgenþã.
12
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Art. 3. (1) În cazul personalului contractual care ocupã o funcþie de conducere în sectorul
bugetar, salariul de bazã este cel corespunzãtor funcþiei de execuþie, gradului profesional
sau treptei profesionale, la care se adaugã o indemnizaþie de conducere, diferenþiatã în
raport cu complexitatea ºi rãspunderea ce revin funcþiei de conducere, potrivit anexei nr. VI
care face parte integrantã din prezenta ordonanþã de urgenþã.
(2) Indemnizaþia de conducere face parte din salariul de bazã ºi este stabilitã în procente din
salariul de bazã al funcþiei de execuþie.
(3) Indemnizaþia de conducere se acordã în mod corespunzãtor ºi personalului contractual
care conduce sau coordoneazã programe sau proiecte prevãzute în programul de activitate
al instituþiei publice respective, pe perioada de derulare a acestora.
O.U.G. nr. 115/2004 privind salarizarea ºi alte drepturi ale personalului contractual din
unitãþile sanitare publice din sectorul sanitar (M. Of. nr. 1138 din 2 decembrie 2004)
Art. 4. Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bazã, sporurile, premiile ºi alte drepturi.

DECIZII ALE CURÞII CONSTITUÞIONALE
1. Urmãrirea de cãtre creditori a sporurilor
la salariu cu caracter nepermanent, care
au o afectaþiune specialã. Obiectul
excepþiei de neconstituþionalitate îl
constituie dispoziþiile art. 409 C. proc. civ.,
art. 55 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal ºi art. 155 C. muncii.
Excepþia este raportatã la prevederile
constituþionale ale art. 22 referitor la
dreptul la viaþã ºi la integritate fizicã ºi
psihicã, art. 34 privind dreptul la ocrotirea
sãnãtãþii ºi art. 41 alin. (2) referitor la
protecþia socialã a muncii.
Excepþia a fost ridicatã în recursul împotriva unei sentinþe civile pronunþate într-o
acþiune în rãspundere patrimonialã. În
motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se aratã cã dispoziþiile legale criticate
sunt neconstituþionale în mãsura în care
permit urmãrirea de cãtre creditori ºi a
sporurilor la salariu cu caracter neperma-

nent, care au o afectaþiune specialã, fiind
destinate refacerii capacitãþii de muncã a
salariaþilor.
Curtea a constatat cã dispoziþiile legale
criticate de autorul excepþiei nu contravin
în niciun fel prevederilor constituþionale
invocate. De altfel, critica formulatã în
motivarea excepþiei se referã la faptul cã
legiuitorul nu a înþeles sã excepteze de la
urmãrirea de cãtre creditori a sporurilor
salariale cu afectaþiune specialã, altfel
spus, o omisiune legislativã. Potrivit art. 2
alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii Constituþionale, aceasta se pronunþã numai asupra
constituþionalitãþii actelor cu privire la care
a fost sesizatã, fãrã a putea modifica sau
completa prevederile supuse controlului.
Aºa fiind, excepþia a fost respinsã ca
inadmisibilã (C.C., Decizia nr. 1117/2007,
M. Of. nr. 62 din 28 ianuarie 2008).

DECIZII ÎN INTERESUL LEGII
1. Scutirea de plata impozitului pe venituri
a persoanelor cãrora li s-a recunoscut calitatea de luptãtor pentru victoria Revoluþiei
române din decembrie 1989. Curtea

Supremã de Justiþie a admis recursul în
interesul legii ºi, în aplicarea art. 7 lit. e)
din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe
salarii, republicatã, a stabilit cã pot benefi-
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cia de dispoziþiile de scutire de plata
impozitului pe venituri, prevãzute în acest
text de lege, numai deþinãtorii titlului de
„Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei
Române din Decembrie 1989”, conferit
de Preºedintele României prin brevet. În
motivare, s-au reþinut urmãtoarele: În
aplicarea dispoziþiilor art. 7 lit. e) din
Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe
salarii, republicatã la 12 august 1996,
instanþele de judecatã nu au un punct de
vedere unitar în legãturã cu soluþionarea
contestaþiilor formulate împotriva deciziilor de imputare a sumelor reprezentând
impozitele neachitate pentru veniturile
realizate de cãtre persoanele care au
beneficiat de scutire de la plata acestor
impozite, pe motiv cã au calitatea de
luptãtor pentru victoria Revoluþiei române
din decembrie 1989.
Astfel, unele instanþe au admis contestaþiile
fãrã sã þinã seama dacã aceastã calitate a
fost conferitã prin decret semnat de Preºedintele României sau a fost atestatã prin
certificat eliberat de comisia special instituitã prin dispoziþiile art. 2 alin. (4) din
Legea nr. 42/1990, republicatã, ori prin alt
document.
Alte instanþe, dimpotrivã, au considerat cã
beneficiazã de aceastã scutire de platã a
impozitului pe venit numai persoanele
care deþin titlul de „Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din Decembrie
1989”, conferit de Preºedintele României
prin brevet. Aceste din urmã instanþe au
procedat corect.
Prin art. 2 alin. (1) din Legea nr. 42/1990,
republicatã, a fost instituit titlul de „Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din
Decembrie 1989”, în semn de preþuire ºi
recunoºtinþã pentru cei care au fost rãniþi
în luptele pentru victoria Revoluþiei din
decembrie 1989, stabilindu-se prin alin. (2)
al aceluiaºi articol cã acest titlu se conferã
14

ºi celor care au fost reþinuþi în perioada
16 – 22 decembrie 1989, ca urmare a participãrii la acþiunile pentru victoria revoluþiei, precum ºi celor care, în perioada
16 – 25 decembrie 1989, s-au remarcat prin
fapte deosebite în lupta pentru victoria
revoluþiei. Totodatã, din reglementãrile
cuprinse la art. 5 alin. (1) ºi la art. 6 alin. ultim
din Legea nr. 42/1990, republicatã, rezultã
cã titlul de „Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989”, ca ºi
celelalte titluri prevãzute de aceastã lege
se conferã de cãtre Preºedintele României
ºi se atestã prin brevet.
Ca urmare, din ansamblul acestor reglementãri se impune concluzia cã toate
certificatele eliberate de Comisia pentru
cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din
decembrie 1989 constituie doar acte
doveditoare ale situaþiilor sau activitãþilor
la care se referã prevederile Legii
nr. 42/1990, republicatã, atribuþia de
acordare a tuturor distincþiilor, între care
ºi aceea de „Luptãtor pentru Victoria
Revoluþiei Române din Decembrie 1989”,
revenind Preºedintelui României. Iar,
potrivit art. 7 lit. e) din Legea nr. 32/1991,
republicatã, sunt scutiþi de plata impozitului prevãzut de aceastã lege, pentru
veniturile realizate în cadrul funcþiei de
bazã, „urmaºii eroilor-martiri ai Revoluþiei,
precum ºi deþinãtorii titlului de «Luptãtor
pentru Victoria Revoluþiei Române din
Decembrie 1989», conferit prin brevet”.
Întrucât, potrivit art. 6 alin. ultim din Legea
nr. 42/1990, republicatã, conferirea oricãreia dintre distincþiile prevãzute în aceastã
lege se atestã prin brevet, este evident cã
nu pot beneficia de scutirea de plata
impozitului la care se referã art. 7 lit. e)
din Legea nr. 32/1991, republicatã, decât
urmaºii eroilor-martiri ai Revoluþiei ºi deþinãtorii titlului de „Luptãtor pentru Victoria
Revoluþiei Române din Decembrie
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1989”, conferit de Preºedintele României
prin brevet (C.S.J., Secþii Unite, Decizia
nr. 7 din 27 septembrie 1999, M. Of.
nr. 636 din 27 decembrie 1999).
"Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe
salarii, republicatã, a fost abrogatã prin
O.G. nr. 73/1999 privind impozitul pe
venit.
2. Acordarea primei de concediu pentru
magistraþi. Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie, constituitã în Secþii Unite, a admis
recursul în interesul legii declarat de
procurorul general al Parchetului de pe
lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie ºi
a stabilit cã, în aplicarea dispoziþiilor
art. 411 alin. (1) din Legea nr. 50/1996
privind salarizarea ºi alte drepturi ale personalului din organele autoritãþii judecãtoreºti, introdus prin O.G. nr. 83/2000,
prima de concediu, pe lângã indemnizaþia
de concediu, respectiv o sumã egalã cu
indemnizaþia brutã sau, dupã caz, salariul
brut din luna anterioarã plecãrii în concediu, pentru magistraþi, se acordã numai
pentru anii 2001 ºi 2002, astfel cum a fost
reglementatã prin dispoziþia legalã
menþionatã.
În motivare s-au reþinut urmãtoarele: (...)
Prin O.U.G. nr. 177/2002, intratã în vigoare
la data de 1 ianuarie 2003, s-a prevãzut,
la art. 50 alin. (2), cã „pe data intrãrii în
vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã
se abrogã art. 11 ºi celelalte dispoziþii
referitoare la salarizarea ºi alte drepturi ale
magistraþilor ºi personalului de specialitate
juridicã asimilat, potrivit legii, acestora,
din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea
ºi alte drepturi ale personalului din organele autoritãþii judecãtoreºti (...), cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum
ºi orice alte dispoziþii contrare”. Rezultã
deci cã, la data de 1 ianuarie 2003, când a
intrat în vigoare ordonanþa de urgenþã men-

þionatã, erau abrogate implicit ºi dispoziþiile
art. 411 alin. (1) din Legea nr. 50/1996,
referitoare la dreptul magistraþilor ºi al
celorlalte categorii de personal salarizate,
în baza acestei legi, la o primã pentru
perioada concediului de odihnã. În raport
cu aceastã situaþie, dreptul magistraþilor ºi
al celorlalte categorii de personal salarizate
în baza Legii nr. 50/1996 a încetat sã mai
subziste, nemaiputând sã fie pretins, cu
începere de la data de 1 ianuarie 2003.
Dar pentru perioada anterioarã, chiar dacã
s-a dispus, prin art. III alin. (2) din O.U.G.
nr. 33/2001, suspendarea aplicãrii prevederilor art. 411 alin. (1) din Legea nr. 50/1996,
referitoare la acordarea primei pentru
concediul de odihnã, pânã la data de 31
decembrie 2003, iar prin Legea bugetului
de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 ºi prin
Legea bugetului de stat pe anul 2003
nr. 631/2002 s-a prelungit, succesiv,
aplicarea prevederilor care se referã la
prima pentru concediul de odihnã, nu se
poate considera totuºi cã acel drept nu ar
fi existat, cât timp abrogarea textului de
lege care îl prevedea a intervenit abia la 1
ianuarie 2003, când a intrat în vigoare
O.U.G. nr. 177/2002.
Succesiunea în timp a actelor normative
la care s-a fãcut referire impune deci sã se
reþinã cã dreptul la primã pentru concediul
de odihnã al magistraþilor ºi al celorlalte
categorii de personal salarizate în baza
Legii nr. 50/1990, instituit prin art. 411
alin. (1), a fost introdus în aceastã lege prin
art. I pct. 38 din O.G. nr. 83/2000 ºi ºi-a
produs efectele începând de la 1 ianuarie
2001, iar în urma abrogãrii art. 411 alin. (1)
prin O.U.G. nr. 177/2002, intratã în vigoare
la data de 1 ianuarie 2003, acel drept a
încetat sã mai existe.
Pe de altã parte, dispoziþiile art. III alin. (2)
din O.U.G. nr. 33/2001, prin care s-a suspendat pânã la data de 31 decembrie 2003
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aplicarea prevederilor art. 411 alin. (1) din
Legea nr. 50/1996, ca ºi cele ale art. 12
alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul
2002 nr. 743/2001, prin care s-au prelungit
pânã la 31 decembrie 2002 termenele prevãzute la art. III din ordonanþa menþionatã,
neconþinând vreo referire la eventualitatea
desfiinþãrii dreptului la prima de concediu,
ci doar la suspendarea exerciþiului acestuia
ori la prelungirea termenului de punere în
aplicare, nu pot fi considerate nici ele cã
ar înlãtura însãºi existenþa lui. Mai mult,
suspendarea exerciþiului dreptului nu
echivaleazã cu însãºi înlãturarea lui, cât
timp prin nicio dispoziþie legalã nu i-a fost
înlãturatã existenþa pentru anii 2001 ºi 2002.
Neprevederea în continuare a acestui drept
recunoscut ºi garantat nu poate înlãtura
existenþa lui anterioarã pentru cã s-ar
contraveni atât art. 53 din Constituþia
revizuitã (art. 49 din Constituþia anterioarã)
privind cazurile când se poate restrânge
exerciþiul unui drept, cât ºi reglementãrilor
date prin art. 1 din Protocolul nr. 1 adiþional
la Convenþia pentru apãrarea drepturilor
omului ºi a libertãþilor fundamentale.
Reiese deci cã se impune a se considera cã
dispoziþiile O.U.G. nr. 33/2001, astfel cum
a fost aprobatã prin Legea nr. 386/2001,
precum ºi cele ale Legii nr. 743/2001 au
întrerupt cursul prescripþiei dreptului la
acþiune pentru beneficiarii prevederii legale
sus-menþionate, a cãrei punere în aplicare
a fost suspendatã sau amânatã prin acte
normative temporare, emise datoritã unor
condiþii financiare deosebite.
De aceea, nu este posibil sã se aplice în
prezent nici dispoziþiile de prelungire
succesivã a termenelor de punere în
aplicare a art. 41 1 alin. (1) din Legea
nr. 50/1996, referitoare la prima de concediu de odihnã pentru magistraþi, prin
invocarea prevederilor legilor bugetului de
stat pe anii 2003, 2004 ºi 2005 [art. 10
16

alin. (3) din Legea nr. 631/2002, art. 9
alin. (7) din Legea nr. 507/2003 ºi art. 8
alin. (7) din Legea nr. 511/2004], pentru
cã s-ar contraveni principiului neretroactivitãþii legii civile, prevãzut în art. 15
alin. (2) din Constituþie ºi reglementat prin
art. 1 C. civ.
Ca urmare, ordonatorilor principali de
credite ºi, dupã caz, ordonatorilor de
credite de rang inferior le revine obligaþia
sã plãteascã magistraþilor, pentru anii 2001
ºi 2002, primele de concediu de odihnã
cuvenite acestora în conformitate cu
art. 411 alin. (1) din Legea nr. 50/1996, care
a fost în vigoare în cei 2 ani ºi a produs
efecte pânã la data de 1 ianuarie 2003
(I.C.C.J., Secþiile Unite, Decizia nr. XXIII
din 12 decembrie 2005, M. Of. nr. 233 din
15 martie 2006).
"1. Prin Încheierea pronunþatã de Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie, Secþiile Unite,
publicatã în M. Of. nr. 855 din 13 decembrie 2007, s-a dispus, din oficiu, îndreptarea
erorii materiale de tehnoredactare strecuratã în Decizia nr. XXIII din 12 decembrie
2005, în sensul cã s-a înlãturat menþiunea
„ºi personalul auxiliar de specialitate” din
cuprinsul deciziei considerentele de la
pagina 2, rândurile 17 ºi 21, de la pagina
4, ultimul rând, ºi de la pagina 6, alineatele 6 ºi 7, precum ºi de la alineatul 3 din
dispozitiv, care va avea urmãtorul conþinut:
„Prima de concediu, pe lângã indemnizaþia
de concediu, respectiv o sumã egalã cu
indemnizaþia brutã sau, dupã caz, salariul
brut din luna anterioarã plecãrii în concediu, pentru magistraþi, se acordã numai
pentru anii 2001 ºi 2002, astfel cum a fost
reglementatã prin dispoziþia legalã menþionatã”.
2. Legea nr. 50/1996 privind salarizarea ºi
alte drepturi ale personalului din organele
autoritãþii judecãtoreºti, republicatã, a fost
abrogatã prin O.G. nr. 8/2007 privind
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salarizarea personalului auxiliar din cadrul
instanþelor judecãtoreºti ºi al parchetelor
de pe lângã acestea, precum ºi din cadrul
altor unitãþi din sistemul justiþiei (M. Of.
nr. 72 din 31 ianuarie 2007).
3. Drepturi salariale cuvenite magistraþilor. Discriminare. Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie, constituitã în Secþii Unite, a
admis recursul în interesul legii declarat
de procurorul general al Parchetului de pe
lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie ºi
a stabilit cã, în aplicarea nediscriminatorie
a dispoziþiilor art. 11 alin. (1) din O.U.G.
nr. 177/2002 privind salarizarea ºi alte
drepturi ale magistraþilor, precum ºi a
dispoziþiilor art. 28 alin. (4) din O.U.G.
nr. 43/2002, modificatã prin O.U.G.
nr. 24/2004, modificatã ºi aprobatã prin
Legea nr. 601/2004, drepturile salariale
prevãzute de aceste texte de lege se cuvin
tuturor magistraþilor.
În motivare s-au reþinut urmãtoarele: (…)
Prin art. 28 alin. (4) din O.U.G. nr. 43/2002,
s-a reglementat dreptul personalului din
cadrul Parchetului Naþional Anticorupþie
prevãzut la alin. (1) ºi (3), precum ºi al
judecãtorilor din compunerea completelor
specializate în infracþiunile de corupþie,
potrivit art. 29 alin. (2) din Legea
nr. 78/2000, de a primi pentru activitatea
de combatere a infracþiunilor de corupþie
un spor de 30% din indemnizaþia de
încadrare brutã lunarã. Ulterior, prin O.U.G.
nr. 24/2004, textul art. 28 alin. (4) din
O.U.G. nr. 43/2002 a fost modificat,
prevãzându-se cã procurorii din Parchetul
Naþional Anticorupþie ºi judecãtorii care
compun completele specializate în
infracþiunile de corupþie, potrivit art. 29 din
Legea nr. 78/2000, cu modificãrile ulterioare, beneficiazã de o majorare cu 40%
a indemnizaþiei de încadrare brutã lunarã.
Tot astfel, prin art. 24 alin. (4) din Legea
nr. 508/2004 a fost extins beneficiul

constând în sporul de 40% la indemnizaþia
de încadrare brutã lunarã ºi pentru
conducerea Parchetului de pe lângã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie, procurorii
generali ai parchetelor de pe lângã curþile
de apel, precum ºi pentru procurorii din
cadrul Direcþiei de Investigare a Infracþiunilor de Criminalitate Organizatã ºi
Terorism.
Prin Legea nr. 601/2004 de aprobare, cu
modificãri, a O.U.G. nr. 24/2004,
aplicarea dispoziþiilor art. 28 alin. (4),
devenit alin. (5), a fost extinsã ºi la toþi
judecãtorii Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie, precum ºi la toþi procurorii Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie, fãrã a se face vreo distincþie între
categoria de magistraþi care participã la
soluþionarea cauzelor privind faptele de
corupþie ºi magistraþii cu atribuþii specifice
îndeplinirii funcþiei de procurori sau
judecãtori în toate celelalte cauze.
Fiind sesizat cu examinarea acestui caz
inadmisibil de diferenþiere a indemnizaþiilor stabilite pentru magistraþi, Consiliul
Naþional pentru Combaterea Discriminãrii,
prin Hotãrârea nr. 185 din 22 iulie 2005, a
constatat existenþa unei discriminãri
directe prin aplicarea prevederilor textelor
de lege menþionate ºi a propus Ministerului
Justiþiei iniþierea unui proiect de act
normativ de modificare a acelor prevederi,
în vederea eliminãrii diferenþei de tratament salarial, care a creat o inegalitate
evidentã între cele douã categorii de
magistraþi cu pregãtire ºi responsabilitãþi
identice.
Ca urmare a demersului legislativ, iniþiat
pe baza constatãrii acestei discriminãri, a
fost adoptatã O.U.G. nr. 27 din 29 martie
2006 privind salarizarea ºi alte drepturi ale
judecãtorilor, procurorilor ºi altor categorii
de magistraþi ºi de personal din sistemul
justiþiei, pentru eliminarea inegalitãþii ce
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s-a creat, fiind reglementate unitar salarizarea ºi celelalte drepturi ale judecãtorilor,
procurorilor, magistraþilor-asistenþi ºi ale
personalului asimilat acestora.
În acest fel, tratamentul salarial discriminatoriu a fost înlãturat, pentru viitor, prin
ordonanþa de urgenþã menþionatã nemaifiind reglementate sporuri ºi diferenþieri la
indemnizaþiile magistraþilor în raport cu
natura cauzelor pe care le instrumenteazã,
ci numai pentru delimitarea fireascã a
gradului profesional ºi a funcþiei îndeplinite.
Pânã la adoptarea ºi intrarea în vigoare a
acestei ordonanþe de urgenþã, însã,
aplicarea textelor de lege constatate
discriminatorii prin hotãrârea la care s-a
fãcut referire a creat o inegalitate vãditã
între nivelul indemnizaþiilor acordate
magistraþilor, în contradicþie cu principiul
egalitãþii cetãþenilor în faþa legii, consacrat
în art. 16 alin. (1) din Constituþia României,
republicatã, cu cel al egalitãþii de tratament salarial pentru muncã egalã, instituit
prin art. 23 alin. (2) din Declaraþia
Universalã a Drepturilor Omului, precum
ºi cu cel al interzicerii oricãrei discriminãri
prevãzut în art. 2 din Pactul internaþional
cu privire la drepturile civile ºi politice ºi
în art. 14 din Convenþia pentru apãrarea
drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale.
În reglementarea anterioarã, criteriul pe
baza cãruia s-a fãcut aceastã distincþie, în
acordarea drepturilor salariale menþionate,
l-a reprezentat doar luarea în considerare
a naturii unor cauze pe care o parte dintre
procurori ºi judecãtori erau desemnaþi sã
le soluþioneze pe un anumit parcurs al
carierei lor, ceea ce nu a avut justificare
atât timp cât specificul atribuþiilor de
ansamblu pe care le au toþi magistraþii din
parchete ºi instanþele judecãtoreºti în
întregul lor, procurori, judecãtori ºi
magistraþi-asistenþi la Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie necesitã aceeaºi pregãtire
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de specialitate ºi experienþã, responsabilitate profesionalã specificã echivalentã,
precum ºi risc identic în exercitarea
sarcinilor de serviciu.
Opinia potrivit cãreia prevederile legale
care au creat aceastã diferenþiere nu ar fi
discriminatorie ignorã nu numai dispoziþiile
art. 16 alin. (1) din Constituþia României,
republicatã, pe cele ale art. 23 alin. (2)
din Declaraþia Universalã a Drepturilor
Omului, potrivit cãrora „toþi oamenii au
dreptul, fãrã nicio discriminare, la salariu
egal pentru muncã egalã”, precum ºi pe
cele ale art. 2 din Pactul internaþional cu
privire la drepturile civile ºi politice ºi ale
art. 14 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, aºa cum s-a fãcut referire la acestea,
dar ºi dispoziþiile art. 1 alin. (1) din Primul
Protocol adiþional la Convenþie, privind
protecþia proprietãþii.
Rezultã, deci, cã distincþia ce se face,
þinându-se seama de apartenenþa magistraþilor la categoria celor implicaþi în
soluþionarea cazurilor privind faptele de
corupþie sau de criminalitate organizatã ºi
de terorism ori doar includerea lor în
anumite structuri pe scara ierarhicã este
lipsitã de justificare obiectivã ºi rezonabilã, fiind astfel discriminatorie în sensul
art. 2 din Pactul internaþional cu privire la
drepturile civile ºi politice ºi al art. 14 din
Convenþia pentru apãrarea drepturilor
omului ºi a libertãþilor fundamentale,
deoarece nu se poate demonstra existenþa
unui raport acceptabil de proporþionalitate
între mijloacele folosite ºi scopul vizat, cu
toate particularitãþile lui specifice.
De aceea, pentru eliminarea oricãrei
discriminãri între diferitele categorii de
magistraþi, cu profesii implicând pregãtire,
experienþã ºi responsabilitãþi identice, în
raport cu gradul profesional ºi funcþia
îndeplinitã de fiecare, se impune ca, pentru
perioada în care o parte dintre magistraþi
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nu au beneficiat de sporul specific de 30%
ºi, respectiv, 40% din indemnizaþia de
încadrare brutã lunarã, acei magistraþi sã
aibã dreptul la întregirea veniturilor lor
salariale cu acel spor, obligaþia autoritãþii
care nu l-a acordat tuturor magistraþilor
fiind întemeiatã pe ideea de rãspundere
pentru tratament discriminatoriu (I.C.C.J.,
Secþiile Unite, Decizia nr. VI din 15 ianuarie
2007, M. Of. nr. 327 din 15 mai 2007).
"1. O.U.G. nr. 177/2002 privind salarizarea ºi alte drepturi ale magistraþilor a fost
abrogatã prin O.U.G. nr. 27/2006 privind
salarizarea ºi alte drepturi ale judecãtorilor,
procurorilor ºi altor categorii de personal
din sistemul justiþiei (M. Of. nr. 314 din 7
aprilie 2006).
2. Articolul 28 alin. (4) din O.U.G.
nr. 43/2002 privind Departamentul Naþional Anticorupþie a fost abrogat prin O.U.G.
nr. 27/2006 privind salarizarea ºi alte drepturi ale judecãtorilor, procurorilor ºi altor
categorii de personal din sistemul justiþiei
(M. Of. nr. 314 din 7 aprilie 2006).
4. Dreptul poliþiºtilor la prima de concediu
de odihnã. Suspendare. Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie, constituitã în Secþii
Unite, a admis recursul în interesul legii
declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie ºi a stabilit cã, în aplicarea dispoziþiilor art. 37 alin. (2) teza I din O.G.
nr. 38/2003 privind salarizarea ºi alte
drepturi ale poliþiºtilor, aprobatã cu
modificãri prin Legea nr. 353/2003, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
prima de concediu, respectiv o sumã egalã
cu salariul de bazã din luna anterioarã
plecãrii în concediu, pe lângã indemnizaþia
de concediu, se cuvine pentru perioada
anilor 2004-2006, astfel cum a fost reglementatã prin dispoziþia legalã menþionatã.
În motivare s-au reþinut urmãtoarele: (…)
În art. 37 alin. (2) teza I din O.G. nr. 38/2003

privind salarizarea ºi alte drepturi ale poliþiºtilor, aprobatã cu modificãri prin Legea
nr. 353/2003, s-a prevãzut cã „La plecarea
în concediul de odihnã poliþistul primeºte
o primã de concediu egalã cu salariul de
bazã din luna anterioarã plecãrii în
concediu”. Ulterior, prin art. 9 alin. (7) din
Legea bugetului de stat pe anul 2004
nr. 507/2003 s-a prevãzut cã „Aplicarea
prevederilor din actele normative (...)
referitoare la primele ce se acordã cu
ocazia plecãrii în concediul de odihnã, (...)
se suspendã pânã la data de 31 decembrie
2004”. De asemenea, prin art. 8 alin. (7)
din Legea bugetului de stat pe anul 2005
nr. 511/2004 s-a dispus menþinerea în
continuare a suspendãrii dreptului de primã
de concediu de odihnã pânã la data de
31 decembrie 2005, iar prin art. 5 alin. (5)
din Legea bugetului de stat pe anul 2006
nr. 379/2005 s-a dispus prelungirea perioadei de suspendare pânã la 31
decembrie 2006.
Succesiunea în timp a actelor normative
la care s-a fãcut referire impune a se reþine
cã dreptul poliþiºtilor la primã pentru concediul de odihnã, instituit prin art. 37
alin. (2) din O.G. nr. 38 din 30 ianuarie
2003, ºi-a produs efectele începând cu data
menþionatã, suspendarea exerciþiului
acestui drept neechivalând cu însãºi
înlãturarea lui. Prin art. 38 C. muncii se
prevede, în mod imperativ, cã drepturile
persoanelor încadrate în muncã nu pot face
obiectul vreunei tranzacþii, renunþãri sau
limitãri, ele fiind apãrate de stat împotriva
oricãror încãlcãri a manifestãrilor de subiectivism, abuz sau arbitrariu. De aceea, fiind
un drept câºtigat, derivat dintr-un raport de
muncã, prima de concediu nu putea fi
anulatã prin actele normative menþionate.
De altfel, aceste dispoziþii legale nu conþin
vreo referire la eventualitatea desfiinþãrii
dreptului la prima de concediu, ci doar la
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suspendarea exerciþiului acestui drept ori
la prelungirea termenului de punere în
aplicare, iar prin Decizia nr. 38 din 25
ianuarie 2005 Curtea Constituþionalã a
respins excepþia de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor din legile bugetului de stat pe
anul 2004-2005, care doar au suspendat
acordarea drepturilor respective. În atare
situaþie, suspendarea exerciþiului dreptului
la prima de concediu nu echivaleazã cu
însãºi înlãturarea lui, cât timp prin nicio
dispoziþie legalã nu i-a fost înlãturatã
existenþa ºi nici nu s-a constatat neconstituþionalitatea textului de lege ce prevede
acest drept. (…)
În atare situaþie, concluzia ce se impune
este aceea de a se considera cã obligaþiile
O.U.G. nr. 38/2003 privind salarizarea ºi
alte drepturi ale poliþiºtilor, astfel cum a
fost aprobatã cu modificãri prin Legea
nr. 353/2003, precum ºi cele ale Legii
nr. 511/2004 ºi nr. 379/2005 au fost numai
suspendate, amânate prin acte normative
temporare, emise datoritã unor condiþii
financiare deosebite (I.C.C.J., Secþiile
Unite, Decizia nr. XII din 5 februarie 2007,
M. Of. nr. 733 din 30 octombrie 2007).
5. Acordarea sporului pentru vechime în
muncã judecãtorilor, procurorilor ºi celorlalþi magistraþi, precum ºi persoanelor care
au îndeplinit funcþia de judecãtor financiar,
procuror financiar sau de controlor
financiar în cadrul Curþii de Conturi a
României. Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie, constituitã în Secþii Unite, a admis
recursul în interesul legii declarat de
procurorul general al Parchetului de pe
lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie ºi
a stabilit cã dispoziþiile art. 33 alin. (1) din
Legea nr. 50/1996, în raport cu prevederile
art. I pct. 32 din O.G. nr. 83/2000, art. 50
din O.U.G. nr. 177/2002 ºi art. 6 alin. (1)
din O.U.G. nr. 160/2000 se interpreteazã,
în sensul cã judecãtorii, procurorii ºi ceilalþi
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magistraþi, precum ºi persoanele care au
îndeplinit funcþia de judecãtor financiar,
procuror financiar sau de controlor financiar
în cadrul Curþii de Conturi a României
beneficiau ºi de sporul pentru vechime în
muncã, în cuantumul prevãzut de lege.
În motivare s-au reþinut urmãtoarele: (…)
Legea nr. 50/1996 privind salarizarea ºi
alte drepturi ale personalului din organele
autoritãþii judecãtoreºti a abrogat Legea
nr. 52/1991, precum ºi orice alte dispoziþii
contrare cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecãtoreºti,
instituind prin art. 31 (devenit art. 33 dupã
republicare) reglementarea potrivit cãreia
„pentru vechimea în muncã, personalul
beneficiazã de un spor de vechime de pânã
la 25%, calculat la salariul de bazã brut
corespunzãtor timpului efectiv lucrat în
program normal de lucru”, diferenþiat tot
pe tranºe de vechime în muncã.
Este adevãrat cã, ulterior, prin O.G.
nr. 83/2000 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea
ºi alte drepturi ale personalului din organele autoritãþii judecãtoreºti, a fost introdus,
la art. 33 din aceastã lege, un nou alineat,
devenit alin. (3), cu urmãtorul conþinut:
„Prevederile alin. (1) ºi (2) nu sunt aplicabile magistraþilor”. În raport cu aceastã
din urmã modificare, precum ºi cu
explicaþia ce s-a dat conþinutului expresiei
de „indemnizaþie de încadrare lunarã” în
art. 2 din aceeaºi ordonanþã, s-a considerat
de unele instanþe cã prin instituirea unui
nou sistem de salarizare pentru magistraþi,
în conþinutul cãruia au fost incluse indemnizaþia de încadrare lunarã stabilitã pe
funcþii, potrivit nivelului instanþelor ºi
parchetelor, precum ºi vechimea în
magistraturã, fãrã a se mai menþiona ºi
criteriul vechimii în muncã, s-ar fi înlãturat
aceastã ultimã componentã din salarizarea
magistraþilor.
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În sprijinul acestui punct de vedere, s-a
subliniat cã ordonanþa menþionatã a fost
adoptatã în temeiul art. 108 alin. (1) ºi (3)
din Constituþia României, republicatã,
precum ºi al art. 1 lit. Q) pct. 1 din Legea
nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului
de a emite ordonanþe, iar Curtea Constituþionalã, prin Decizia nr. 294 din 1 noiembrie
2001, respingând excepþia de neconstituþionalitate a art. 33 alin. (3) din Legea
nr. 50/1996, introdus prin O.G. nr. 83/2000,
a reþinut cã „principiul egalitãþii în faþa
legii, consacrat de art. 16 alin. (1) din
Constituþia României, republicatã, nu
înseamnã uniformitate, aºa încât, dacã la
situaþii egale trebuie sã corespundã un tratament egal, la situaþii diferite tratamentul
juridic nu poate fi decât diferit”.
Tot în sprijinul acestui punct de vedere,
întemeiat pe dispoziþiile privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanþe, au mai
fost invocate reglementãrile adoptate
succesiv, în materia salarizãrii magistraþilor ºi a stabilirii vechimii acestora, în
cadrul O.U.G. nr. 177/2002 ºi O.U.G.
nr. 27/2006. De asemenea, fãcându-se
referire la dispoziþiile Legii nr. 154/1998
privind sistemul de stabilire a salariilor de
bazã în sectorul bugetar ºi a indemnizaþiilor pentru persoane care ocupã funcþii
de demnitate publicã, la cele ale Legii
nr. 50/1995 cu privire la salarizarea
membrilor ºi personalului Curþii de Conturi,
ale O.U.G. nr. 160/2000 privind salarizarea
controlorilor financiari din cadrul Curþii de
Conturi, precum ºi la dispoziþiile Legii
nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor
ºi procurorilor, s-a apreciat cã magistraþilor,
precum ºi persoanelor care au îndeplinit
funcþia de judecãtor financiar, procuror
financiar sau de controlor financiar în
cadrul Curþii de Conturi nu li se mai cuvin
sporuri pentru vechime în muncã din
momentul modificãrilor ºi completãrilor

aduse art. 33 din Legea nr. 50/1996 prin
O.G. nr. 83/2000.
Or, toate aceste dispoziþii, invocate în
argumentarea punctului de vedere potrivit
cãruia, pentru categoriile profesionale
menþionate, nu ar mai fi existat temei legal
sã li se acorde dreptul la sporul de vechime
în muncã, dupã intrarea în vigoare a O.G.
nr. 83/2000, sunt lipsite de justificare atât
timp cât dreptul respectiv, nefiind înlãturat
printr-o dispoziþie expresã, a continuat sã
existe.
În acest sens, este de observat cã O.G.
nr. 83/2000 nu conþine nicio dispoziþie de
abrogare a art. 31 (devenit 33 dupã republicare) din Legea nr. 50/1996, pe care a
modificat-o ºi completat-o. De asemenea,
nici O.U.G. nr. 177/2002, privind salarizarea, nu conþine vreo menþiune expresã
de abrogare a prevederilor art. 33 alin. (1)
ºi (2) din Legea nr. 50/1996 referitoare la
dreptul personalului din organele autoritãþii
judecãtoreºti de a beneficia de un spor de
vechime în muncã.
Stabilirea indemnizaþiei lunare, ca unicã
formã de remunerare, nu poate înlãtura un
drept cu caracter general, dobândit pentru
vechimea în muncã, din moment ce
valoarea procentualã la care se referã nu
a fost înlãturatã printr-o dispoziþie expresã
a legii, adoptatã în forma impusã prin
normele de tehnicã legislativã instituite
prin Legea nr. 24/2000. Acest drept salarial,
de naturã personalã, este generat de activitatea desfãºuratã în muncã, indiferent de
funcþia ocupatã, cu condiþia sã fie acordat
printr-o dispoziþie legalã, iar beneficiarul
sã îndeplineascã cerinþele prevãzute în
acea dispoziþie.
Or, prin O.G. nr. 83/2000, sporul de
vechime în muncã nu a mai fost prevãzut
pentru magistraþi, fãrã sã se abroge însã
art. 31 (devenit art. 33) din Legea nr. 50/1996,
care îl prevedea, iar acordarea sporului
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respectiv nu este incompatibilã cu raporturile de muncã ale acestei categorii
profesionale, deoarece au devenit incidente
dispoziþiile art. 16 alin. (3) ºi ale art. 295
C. muncii.
Mai este de observat cã dispoziþia din O.G.
nr. 83/2000, prin care nu a mai fost
prevãzut sporul de vechime în muncã
pentru magistraþi, ci numai pentru personalul auxiliar, nu poate avea relevanþã câtã
vreme dispoziþia de la art. 31 (devenit
art. 33) din Legea nr. 50/1996 nu poate fi
consideratã abrogatã expres ºi nici implicit
prin art. 1 sau art. 9 alin. ultim din acea
ordonanþã, pentru cã nu constituie o
prevedere contrarã, ci una complementarã.
Aºa fiind, în raport ºi cu dispoziþiile
art. 137 alin. (1) C. muncii anterior, ce
erau aplicabile cu titlu de drept comun
ºi raporturilor juridice ce nu erau întemeiate pe un contract individual de
muncã, activitatea prestatã de magistraþi
le conferea vechime în muncã pentru
care trebuiau sã beneficieze de sporurile
cuvenite ca orice alþi salariaþi. Ca urmare,
interpretarea sistematicã a art. 31 (33)
din Legea nr. 50/1996, dupã ieºirea lui
din vigoare, în raport cu alte dispoziþii
legale, impune menþinerea aplicabilitãþii
prevederii ce a acordat dreptul la sporul
de vechime în muncã ºi pentru magistraþi,
iar nu doar pentru personalul auxiliar de
specialitate. (…)
Pentru identitate de raþiune, aceeaºi
concluzie se impune ºi în ceea ce priveºte
persoanele care au îndeplinit funcþia de
judecãtor financiar, procuror financiar sau
de controlor financiar în cadrul Curþii de
Conturi a României. În aceastã privinþã mai
trebuie avut în vedere cã dispoziþiile art. 6
din O.U.G. nr. 160/2000 sunt aplicabile
numai pentru acele drepturi salariale având
legãturã cu funcþia de controlor financiar,
iar nu pentru drepturile salariale de naturã
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personalã, pe care nu le pot afecta. Aºadar,
dispoziþiile art. 8 alin. (1) din Legea
nr. 50/1995 cu privire la salarizarea
membrilor ºi personalului Curþii de Conturi
îºi produc efectele în continuare, chiar ºi
ulterior apariþiei O.U.G. nr. 160/2000, astfel
cã aceastã categorie de personal ºi-a
menþinut vocaþia de a beneficia de sporul
pentru vechimea în muncã.
Aplicabilitatea în continuare a dispoziþiilor
care au reglementat, pentru magistraþi,
dreptul la componenta salarialã constând
în sporul de vechime în muncã mai este
impusã de modificãrile ºi completãrile
aduse O.U.G. nr. 27/2006 prin Legea
nr. 45/2007, care a reinstituit la art. 41,
introdus în ordonanþã, dreptul la sporul de
vechime în muncã pentru judecãtori,
procurori, personalul asimilat acestora ºi
magistraþii-asistenþi, ceea ce demonstreazã
cã legiuitorul a considerat cã ºi pentru
categoria profesionalã a magistraþilor un
asemenea drept trebuie sã aibã caracter
permanent (I.C.C.J., Secþiile Unite, Decizia
nr. XXXVI din 7 mai 2007, M. Of. nr. 715
din 23 octombrie 2007).
"1. Legea nr. 50/1996 privind salarizarea
ºi alte drepturi ale personalului din organele autoritãþii judecãtoreºti, republicatã,
a fost abrogatã prin O.G. nr. 8/2007 privind
salarizarea personalului auxiliar din cadrul
instanþelor judecãtoreºti ºi al parchetelor
de pe lângã acestea, precum ºi din cadrul
altor unitãþi din sistemul justiþiei (M. Of.
nr. 72 din 31 ianuarie 2007).
2. A se vedea Decizia Curþii Constituþionale
nr. 838 din 27 mai 2009 (M. Of. nr. 461 din
3 iulie 2009).
6. Dreptul cadrelor militare în activitate
decorate cu ordinul „Meritul Militar” de
a beneficia de reducerea impozitului pe
venit. Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie,
constituitã în Secþii Unite, a admis recursul
în interesul legii declarat de procurorul
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